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Reteaua Internationala Romani
In cadrul proiectului ROM-UP a fost creata Reteaua Internationala Romani (IRN) cu scopul de a
creste atentia asupra experientelor educationale de succes eficace in incluziunea copiilor romi.
Oricine interesat de acest subiect se poate inscrie pe retea. In mod special incurajam contributia
celor cu radacini in comunitatea de romi, activisti romi, profesori si alti actori educationali,
politicieni, cercetatori, organizatii rome de la nivel european, national, regional si autoritati
locale.
Daca doriti sa va alaturati retelei va rugam sa completati formularul de inscriere de pe site-ul
proiectului si sa il trimiteti pe e-mail, la urmatoarea adresa: info@rom-up.eu. Odata inregistrat,
veti primi un e-mail care contine mai multe informatii despre cum sa contribuiti la dezbaterea
pe forumul retelei (pe ambele subiecte, proiectul si modalitatile de imbunatatire a incluziunii
educationale a romilor din Europa). Forumul va fi moderat si numai comentariile pertinente
pentru obiectivele de ROM-UP! vor fi publicate.
Pentru a afla mai multe despre retea si pentru a va inscrie va rugam sa vizitati site-ul:
www.rom-up.eu/romani-network.
A doua Intalnire Nationala a Grupului de lucru
Grupurile de lucru nationale au fost create in Spania, Bulgaria, Grecia, Romania si Irlanda. Rolul
principal al grupurilor este de a dezvolta si de a defini o strategie de transfer a practicilor
educationale de succes selectate in tarile lor. A doua intalnire si ultima a acestor grupuri de
lucru a avut loc in tarile partenere, la sfarsitul anului 2012.
Mai multe informatii despre constatarile Grupurilor de lucru pot fi gasite pe site-ul: www.romup.eu/activities

Salvati data: Conferinta finala
Conferinta finala ROM-UP! va avea loc la Barcelona pe 21 februarie 2013. La conferinta,
partenerii si actorii implicati in experientele educationale de succes vor prezenta rezultatele
finale ale proiectului. Evenimentul este gratuit si salutam participarea romilor din comunitati,
reprezentantilor autoritatilor regionale/nationale cu competente in domeniul educatiei,
incluziunii romilor si politici sociale si reprezentanti ai instituțiilor de invatamant.
Mai multe informatii pot fi gasite pe site-ul: www.rom-up.eu/activities
Cum sa te implici
1. Trimiteti o experienta de succes educational!
Va rugam sa trimiteti propunerile dvs. utilizand modelul special, care poate fi gasit pe site-ul
nostru, via e_mail la: info@rom-up.eu.
Asteptam cu nerabdare citirea propunerilor dumneavoastra pentru experientele educationale
de succes!
2. Fii informat!
Realizarile noului proiect acum disponibile pe site-ul nostru:
- Buletin informativ 3
- Lista de membri ai Consiliului Consultativ European
- Minuta celei de-a doua reuniunii a Grupurilor de lucru nationale
- Minuta celei de-a doua reuniunii a consortiului
- Minuta celei de-a doua reuniunii a grupului de Evaluare a Calitatii
Documente si informatii vor fi adaugate permanent.

